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Od

nejstarších

V n e jdáv ně jšíc h

dobách

dob.

1

'

v

V

V

bylo uzeml1na nemz se obec Sobinov nachaz� pa-

trně většinou porostlé lesy.F2.třily k

souvislému

,�

p ohr an i čnímu

,

hvozdu

na po

mezí Čech a Moravy,jejž nebylo dovoleno mýtiti z důvodů obra1·mých.Teprve v
dobách pozdějších s postupem kolonisace byl
poukazují na les ještě v r1obách ne
/východně od
mů, na př.v
studně bylo

mýcen .Názv y nókterých tnatí

příliš dávných,

" V pas ekách "

na př.

I. Také při různých vykopávkách bývá naraženo !la kmeny stro

Hliny

roce

les

1913 při opravě železničního r:-.ostu

v

" Dolečku "

při

kopání

naraženo na kmen značné tlou štky.Doub ravka roz léva.la se zde a tvo

řila četné zátočiny,jezí:i::ka a

močály.Název

11

Kančí studeň

11

svědčí o

tom,že

zde ži�a černá zvěř.
V dobách,kdy ve

středu

Čech a na jihu Moravy rozvíjel se již rus-

ný život,zůstávaly naše kraje stále ještě

nezalidn6ny.První

souvislou kolonisaci
{.

nemůžeme klásti dříve než do poloviny 10. století.
N eu d8rfl uvádí ve své knize

zbraní

11

Okres chotěbořský

z fyllitu a !T'Xamoru,vrtaných a částeč ně

též u Sopot a v yv ozu je z

toho důvody

Horák ve spise

v

:;;

ná lez y

kamn..."YJných

jinSrmi obcemi

pro obydJenost krCJ.ů.iny,

" Cesta Liběcká "

uvádí

t aké nálezy ka.11enných mla.

lidé

chodili,nikoliv,že

poukazovaly by na dobu novokamennou.Nejbližší

známé souvislé sídliště z konce
by tedy býti tyto

" nálezy

hlazených,mezi

tů a seker u Sopot,ale má to pouze za dc�tkaz,že tudy
zde bydleli.
uve,d ene, predme
v.._
..,y

·.!

doby

'·
. .

novokamenné je Hrádek čáslavský.Mohly

v souvislosti s tehdejším

osídle:J.Ím.D:1ka:tem

stáleého

sídliště samy však býti nesohou., snad přechodného sídliště,snad jen zastávky
tehdejšího člověka.
Podle nilez-Lt z dob

zámk:J. chot,)bořském

římský�h a mai'komanských

I jest totiž jisto, že

touto krajinou procházela

to dobáVh obchodní stezka.Při tehdeJším spádu a·bchodu k
trnó čile frekventov&'1a.

u Hoch:r'lovce/nyní v

říši římské

již

v těch

bylél pa
.1.

Podle Horáka procházela od Ždírce ke strážnímu železničnímu domku, odtud
·r

pak po
potL<m a

�patí

op u č i tého návrší k Huti a dále mezi 3obii;ovem a Strá."lí k So

Bílku...
,

.,

1_,

o o

stezce byla ZflJlS *"ve' podle v::: ·voje c18jinn;·ch událostí
v

.".

1 •

O
'
1) o upad ku rlse
ruzna..

..

I

V

I

1

I

..�-·
'

"' .J..

1,.... �
6 , kd y dos .J,..vl• vyvlnute
•
• I
dpom:; .n;y o,.;cno
r. 47
'

zapad.OrlmsKe

ní a :-.ospodář·ské poklesly zase náhle k primitivním fonmám, zajisté obchodní
ruch na ní vázl.];12la-li ph přeskupování lidstva za stěhování národů pH

v:íoznam,

své �zkosti e. malé schůdnost i jaký
o

Palacký

'

,

-

x,

těi'ko říci.

"

l
sl ovenSK0 oylO vaS.J.aVSCO
l�0�0nJ.sace
1

LJ8.
,..,

I

,

__

I .Z�rvní

osidler:o k�18�.er.�

Zliča.nů

·'
t·

doby s lovanské až do počitku lLo,ks;e�i1�i století, kdy

"
.,.

žili Slované dle svéto zřízení kmenového,nenacházíme žádných známek kolonif-:ace.

V dob-� říi3e Sá.>novy

a Velkomorrwské zasahova.l:k do Čech mocn�

východu.'I'e"lkráte šel obchod čile z
,.

vliv

Východních Čech cestami na ;.,foravu ve

�-·

-

·•.
• '

doucími k řece Dyji p:es Znojmo, Brno a Velehrad. Dtt..'!.:a
: zem toho jsou hradiště
z ř i z ov an á podél cesty /Libické. Lichtnické,Spytické/ dle Horáka.

té době byla. zaj:Eté

čast0ji

říše n�mecké

l

u?.;

�·

v

pcca
v 1 se upla�nova�� ve všecl1

';. _

ze zá.pa..ri u a za panství m aJarské -.

ho na l.loravš ,nemůžeme zajisté p:čedpokláde.ti čilejší obc:1odní

Li běcké. ř-Iorák vyslov·uje 21izor, že

j� !:ložno, :e 1..1.padla

�zemí obce Sob:i.�ova !-:edála/-38

styky

ne. určitý

po cestě

čas v zaporJ.e-

najed.n.ou..Jed;1otlivé čáti, js.k

·-�·

jména jejich ukazuji, vznikaly v rúzn)cn dobách zcela. odděler1-�l a z rí:iznýci:-1

pohm: tek . Po l::ud nát'l velni řídké -praraeny dovolují činiti nčjaké
J.

,

záv-3ry, můžeme

,

rozeznávati troj:í. druh kolon:Bace uze�n naší obce.

1/

Kolonisace strážci

n0j:�-rvnť:jší. Tchoto

zdá ji i
2/

tvrz

pomezního hvozdu

původu

8.

stezky.'J.'ato byla patrně

jsou p::otrně ;.[ark:va.rtice 2. pon ;kud po

Sot.i1�ovská.

Kolonisace rolnická po zrušení pomezního hvozdu.I�a tu

jmóna.

Sobi�ov

a

D Liarkvartic

poukazují

Zvola.qov a přivla.st�ovaci koncovnou -ov a také

patrně i.1a.rkvarti!Je podle

jedndo by

'

,._

použ:ivá'la.

složkách národního života v liv

Zolrmisace

v

'':)_

Na počátku lO.století,kdy v Čechách

nu ti.

Stezka

kř·est:lÍho jména tehdy častého, darkvart.
se o osídleni p{dpokláda.né stráž.ní sts.ni�

ce •.

.. : ·,

�.

', ·::,. "

. -·�·-'

jI

I
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Kolonisace

strážci

---

hranic,

--- -------------�-----------

Podle Palackého byla

celá země v nejstarší době slovanské rozdělena

na župy či kraje.V každé župě byl hrad společně krajským lidem vybudovaný
a udržovaný.Do hradu utikal se lid

v době nebezpečí a v době pohanské byl

sídlem modloslužby.Na hradě sídlil dědičný župan.
Pro toto zřízeni má Palacký doklad již z polovice 10. stoleti.Zřízeni toto
potrvalo v podstatě B

I do vlády Karla I./,

určitými změnami až do století 14.

kdy bylo nahrazeno zřízením feudálním. Tato změna nestala se však najednou.
Dle Hermen. Jirečka můžeme rozeznáevati
trvalo až do

dvě období. V prvém období,které

poloviny 10. století,zůstává při starém slovanském zřízení,kraj

jest ovládán dědičným županem.Vesnice v té době byly malé a jména jejich kon
čí většinou na ici nebi, na příklad

Spyticj,,Chedrbi.Teprve ve 13. století

mění se na Spytice,Chedrby. V pohraničních krajích Čáslavska se tato jména
n evyskytují.Původní sl ova.nská kolmisace se vyhýbala místům močálovítým a
horAIIj;ým jako byla tato. Na našem Území se sice vyskytuje jméno Markvatice.
Ale to je patrně odvozeno od křestního jména Markvart a takové jména
ních odvozená

I

od křest

I vznikala později.

Ve d ruhém obdob.:í. od poloviny 10. století za Boleslavů stávají se kraje
okresy politickými, spravovanými Úředníljy velikého knížete, později královskými.
Obecné jmění žup, tedy i pohraniční hvozdy, přešlo do rukou knížecích.V této době počaly také svou Ú�ohu pomezní hrady, zřízené u cest aneb tam, kde
sice cesty nebylo, ale snadnější přechod. Kde hradu u přechodu při hranicích
"

"

nebylo, tam zřízena aspon pohraniční stráž. Stráže ovšem zřizovány také pozděj�
některé až ve 13., stoletio

Soustavu stráží dovršil

Břetislav I�, který roku 1046

obnovil na pomezí českém i moravském dávný řád krajištni,

ochraně pomezí po způsobu vojenském

organisovaní byli

jímž obyvatelé k

povinnié Těmto dobře

ozbrojený m st:řážcům kázal hranice a cesty zemská stříci,podle cest na příhodných

místech

i hradby I okopy z navezené hlíny I

u hranic nebo uprostřed lesay

Keyby se blížil nepřítel , měli jej záko-

py a zásekami zdržovati a znameními óhně
na blížící se nebezpečí. Jiná
ské, chrániti kupce

s

zřizovati bud na počátku

s výšin upozorniti další kraj

povinnost jejich byla udržovati stezky zem

náklady tudy se beroucí a do�vázeti je. Za tyto

služby byly zppoštěni všech dávek a robot zemských
n í ků pomezního

a od panovníků, majet

hvozdu, bylo jim uděleno právo bráti užitky z celé kraji

ny pohraniční s tou jedině výhradou,že budou lesů šetřiti, nebudou jich mí
ti ti, ani z nich polí dělatiY I Dle Půži /.
Až do 13. století I dle Horáka I nesměl se pohraniční les mít:Dti,
ani osady v něm zakládati, rovněž nebylo dovole no! prokleštovati nebo pro
sekávati nové cesty hvozdem a zákona velmi svědomitě šetřeno.
Ze v našich krajinách byla stráž o tom svědčí listina ze 12. století

I Erben, Regesta

dipla.atica I., 109 /,v níž se praví :

" • • • • •

les,kte-

rý se mezi župou čáslavskou a brněnskou rozkládal, ve kterém žili lidě vše
obecně

" stráž " řečeni,kteří byli

povinni ostříhati jistě stezky /libici:é/

a b y po ni bez zvláštního povolení knížete nikdo nesměl

ani do české země,

vcházeti ani z ni vycházeti tak, aby oddáni jsouce této službě od žádného
knížete nebyli povoláni ke službě při stavění hradů nebo k hotovosti zemské.

I dle Půži I.
Zřejmě mluví se v této listině o strážných, kteří zde žili, byla
tedy tato stráž založena dříve snad Břetislavem v polovici století
dokonce v polovici století

ll. nebo

10. Boleslavem, a práva těchto lidí se zde jen

potvrzuji.
Území východních Čech patřilo knížatům
vlastníce t�něř

dvě pětiny Čech, nejdéle

Přemyslovců. Vyvražděni byli

zlickým Slavníkovcům,kteří

vzdorovali sjednocovací

činnosti

Boleslavem II teprve roku 995. Zdá se tedy,že

teprve Břetislav I. mohl toto Území organisovati.Třebaže za velikého rozsahu
říše na východ za Boleslavů, bylo zajisté zapotřebí dobrých obchodních stezek
na východ vedoucích.
}t�J:t
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Horák zaznamenává pověst,že muž
dinou a čeledi svou nejspiše

v

jménem Ljub,jat usadil se s ro

lol neb ll. století na pokraji pohranič

-

niho hvozdu a prosekal stezku ke ždáru. Od s lova Ljubjat odvozuje se pak
j méno Libice,což
pak na

ze stanoviska jazykovědného by bylo správné. Poukazuje

Hradiště u Libice a na Homoli a domnívá se,že to byly sťážnf stR/

NICE,z nichž se dávalo návěstí směrem k �áslavi.
Takové pověsti mus:í.me bráti někdy jako projev lidové poesie.
Přece však jeden závěr můžeme učiniti. Že

lidu uchovalo se matné pově

v

domí o střeženi hranic, třebaže pravému ličelu už namohl rozuměti.
O jménech ��rkvatice,Zvolanov udržuje se zde jiná pov/ěst.Na Markvaticích bydleli prý rytíři,kteří měli za ukol střežiti okolní krajinu.
,

V době nebezpéč:í. dali ;'amen:í. hlásnému,který bydlel na Zvolanově a ten svo
lával lid

z

přilehlé vsi do

zbraně - odtud prý

Zvolanov.

Ze stanoviska jazykozpytného musíme oiJšem m:í.tlb zato,že jméno
Ma.rkvatice jako v šechna jména podobná,vzniklo od křestn:í.ho jména Markvart,
kdysi v �echách ve�ni hojmého. Velmi mocný a rozvětvenÝ rod se nazývaxl
Markvartici. Potomci
lo

se časem

a Zvolanov

Markvartovi

byli Markvartici a pro jméno osady poča

I od 13. stol./ používati 4. pádu - Markvartice. Jména

Sobíňov

poukazují na původ přivlastňovací jako všechna s koncoVftkou

ov a in. Od v lastního j ména Soběn byl přiv lastňovací tvar Soběnov dvor na
př. Z toho časem zbylo

pouze Soběnov, když význam přivlastňovací vymizel.

I Podobně vznikla v okolí jména Kohoutov,Slavětín -Slavatin/.Takovým způ sobem vznikla

jména

od 2. pol. 12. století.

Z předchozích tivah vyplývá,že o kolanisaei
hraniční stezky nemáme určitých
pokládati snad

zpráv,že však ji můžeme zcela určitě před

v polovin� 10. stol., spíše však v polovině stol� l le,-s ur

čitostí však již ve století
lohy

Území strážci po

12. můžeme souditi na stálou stráž., Podle

jsme nuceni umístozat� ji na Markvatice.

po

•
O nich je také

nejdřívější písemná zpráva. Jan z Polné dává totiž r-.1252

řádu Německých rytířů část lesa od Markvatic na jih.
Na Homoli j& malé návrši,Bomůlka říká se .�asto se mi zdálo,že to
to návrší nesouhlasí s rázem okolní krajiny, že tu musela zasáhnouti ruka
lidxskiSnad zbytek starých náspů? Tamější rolníci však tvrdi,že Homtllka je
opučitá skála.
O tvrzi Sobíňovské

se nechá s určitostí říci,že již stála teprve

ve 14. stol.Horák také klade její vznik až do stol. 13./Tehdy za vpádu Ta

tarů r. 1241 byly opevňovany hranice moravské, ovšem určitá souvislosti zde
neni/. �e sl�ila. ke střeženi st ezky je podle

j e jí

polohy velmi pravděpodobné.

Byla patrně && ze dřeva. Před světovou válkou dali zd� kopati p. učitel Pro
cházka a p. Frant. Dymáček ze Zvolanova.Kopali na severní straně hradiště.
Nalezli však jen několik otesaných kamenů.
T ato předpokládaná kolonisace byla později,když byl pohraniční les
mýcen vystřídána novou kolonisaci a splynula s n i.
K o ih o nisace

h o r n i c k á.

___ ca____ ",__ca _______ �---�-------

Vznik části obce Sobiňova,zvaných Sopoty a Nová Ves, je,již západ..'"lÍ
části říká se

všeobecně

siráň

a východní Hut, jest v souvislosti s těžením rud

ve zdejší krajině.Sopoty byly založeny patrně horniky,kteři zde dobývali rudy
stříbrné,Hut,jak

jméno doka�uje,založili hut�ívi,kteří zde tavili rudu železnou.

V zápisech ze stol. 18. nacházíme ještě pojmenování �elezné Hutě. Též strusky,

jimiž je náves pokryta, jsou toho svědkem. Dobývalo-li se zde rudy, nen:í. možno

i>M�.f.

říci,známek dolováni zde nen:í..
Sopoty,Hut i Stráň leží pod jižním svahem opučit ého pásu,který pro

vází Doubravku po celém téměř jejím toku.Až v tato místa zasahuje od Jihlavy
přes Německý Brod a Přibyslav rulové pásmo s vyvřelou místy žulou a rudnými
žilami. Od dávných dob daleko do novov8ku obyvatelstv:ot tohoto kraje zabývalo
se těžením a zpracováním rud stříbrných a železných. Po celém kraji nijdeme
ve ziDořených hrázích a haldách strusek četné toho doklady. Ve 12. a 13. století

�ylo

dosaženo vrcholu.V t é době

�yly

v Přibyslavi zřízeny králouaké

horní

uřady i horní soud, jemuž patrně i horníci naší obce podléhali. Pozůstatky za
chovaly se do pozdějšího věkluprivilegi:í.ch a výsadách hamernickí
. ch.,

